


2
дні виставки

3
конференц-зали

1500+
відвідувачів

80+
топ-спікерів

500+
компаній-учасників

 
AFTER PARTY

90+
компаній-експонентів



ДІЛОВА ПРОГРАМА

• 2 дні активностей

• 15 конференцій в 3 потоки

• 80 спікерів — перші особи
 рітейлу і девелопменту

• презентації кейсів
 і панельні дискусії

КОНЦЕПЦІЯ

БІЗНЕС NETWORKING

• зустрічі з представниками
 провідних компаній ринку

• networking в бізнес-зоні і vip-зоні

• спілкування з новими іноземними
 рітейлерами, не представленими
 на українському ринку



ВЛАСНИКИ, ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ
І ЛІНІЙНІ КЕРІВНИКИ

всіх компаній, пов’язаних
зі сферами роздрібної торгівлі
та комерційної нерухомості 
України та інших країн

АУДИТОРІЯ



ТАК ПРОХОДИВ RAU EXPO У 2021 РОЦІ

ЯК ЦЕ БУЛО МИНУЛОГО РОКУ

ФОТОЗВІТ ЗА 2021 РІК ВІДЕОЗВІТ ЗА 2021 РІК

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1941365212678430&type=3
https://rau.ua/novyni/rau-expo-2021-reportaji/


ОПЦІЇ ТИТУЛЬНИЙ
ПАРТНЕР

ГЕНЕРАЛЬНИЙ
ПАРТНЕР

ОФІЦІЙНИЙ
ПАРТНЕР

ПАРТНЕР
СЕСІЇ ПАРТНЕР

1. Розміщення лого на сторінці заходу ü ü ü ü ü

2. Розміщення лого в розсилці про захід по базі RAU ü ü ü ü ü

3. Розміщення лого на бренд-волі в день заходу ü ü ü ü ü

4. Розміщення лого на плазмових екранах ü ü ü ü ü

5. Розміщення новини про приєднання партнера на сторінці заходу ü ü ü ü ü

6. Розміщення банера (ролл-апу) в холі ü ü ü ü ü

7. Розміщення рекламних матеріалів у зоні стійки реєстрації ü ü ü ü ü

8. Розміщення інформації про компанію в електронному 
каталозі виставки в розділі «Партнери» ü ü ü ü ü

9. Виступ з презентацією (20 хв.) або в панельній дискусії 
в одній із сесій ü ü ü ü

10. Розміщення банера (ролл-апу) в залі, де будуть виступи ü ü ü ü

11. Розміщення ролика на плазмових екранах ü ü ü

12. Інтерв’ю/стаття на порталі 2 матеріали 2 матеріали 1 матеріал

13. Місце в Expo-зоні 15 кв.м 9 кв.м 6 кв.м

14. Розміщення логотипу на бейджі з зазначенням статусу партнера ü ü

15. Забудова бізнес-лаундж зони під партнера* ü

16. Брендування стрічки для бейджів (спільно з організаторами) ü

17. Брендування стійки реєстрації (спільно з організаторами) ü

18. Чохли для стільців з логотипом партнера (200 шт.)* ü

19. Брендування сайту RAU під партнера (1 тиждень) ü

20. Організація бізнес-зустрічей ü

Квитки 9 7 5 3 2

ВАРТІСТЬ ПАКЕТУ: $17 600 $10 500 $5 000 $3 000 $1 700
             * витрати на реалізацію за рахунок Організатора
             Оплата здійснюється в національній валюті за комерційним курсом на день оплати

ПАРТНЕРСЬКІ ПАКЕТИ



ПАРТНЕРСЬКІ ОПЦІЇ

РОЗМІЩЕННЯ ЛОГО НА БЕЙДЖІ ТА БРЕНДУВАННЯ СТРІЧКИ

ПАРТНЕРСТВО



ПАРТНЕРСЬКІ ОПЦІЇ

ЗАБУДОВА ЛАУНЖ-ЗОНИ ПІД ПАРТНЕРА НА RAU EXPO 2022

ПАРТНЕРСТВО



ПАРТНЕРСЬКІ ОПЦІЇ

БРЕНДУВАННЯ ЗОНИ РЕЄСТРАЦІЇ НА RAU EXPO 2022

ПАРТНЕРСТВО



ПАРТНЕРСЬКІ ОПЦІЇ

БРЕНДУВАННЯ СЦЕНИ ТА ЛОГО НА ЧОХЛАХ СТІЛЬЦІВ НА RAU EXPO 2022

ПАРТНЕРСТВО



ВАРТІСТЬ ОРЕНДИ ДЛЯ СТЕНДІВ 3 КАТЕГОРІЇ *

ЕКСПО-ЗОНА

3 категорія майданчика

Категорія майданчика передбачає розташування 
стенду у вигляді «Лінійний».

ЛІНІЙНИЙ — цей варіант розташовується уздовж 
ряду стендів, відкритою для огляду залишається 
одна сторона.

ВАРТІСТЬ 
($/кв.м),

грудень 2021

ВАРТІСТЬ 
($/кв.м),

січень 2022

ВАРТІСТЬ 
($/кв.м),

лютий 2022

ВАРТІСТЬ 
($/кв.м),

березень 2022

189 209 229 251

*Від 6 м2 включені 2 запрошення для працівників стенду
**Оплата здійснюється в національній валюті за комерційним курсом на день оплати
***Вартість за необладнану площу



ВАРТІСТЬ ОРЕНДИ ДЛЯ СТЕНДІВ 2 КАТЕГОРІЇ *

ЕКСПО-ЗОНА

2 категорія майданчика

Категорія майданчика передбачає розташування 
стенду у вигляді «Кутовий».

КУТОВИЙ — такий стенд розташовується 
на перехресті проходів, так що відкритими 
залишаються 2 сторони.

*Від 6 м2 включені 2 запрошення для працівників стенду
**Оплата здійснюється в національній валюті за комерційним курсом на день оплати
***Вартість за необладнану площу

ВАРТІСТЬ 
($/кв.м),

грудень 2021

ВАРТІСТЬ 
($/кв.м),

січень 2022

ВАРТІСТЬ 
($/кв.м),

лютий 2022

ВАРТІСТЬ 
($/кв.м),

березень 2022

231 251 273 300



ВАРТІСТЬ ОРЕНДИ ДЛЯ СТЕНДІВ 1 КАТЕГОРІЇ *

ЕКСПО-ЗОНА

1 категорія майданчика

Категорія майданчика передбачає розташування 
стенду у вигляді «Півострів».

ПІВОСТРІВ — об’єднання двох кутових
майданчиків дозволяє отримати півострівний тип
стенду — відкритими залишаються три сторони.

*Від 6 м2 включені 2 запрошення для працівників стенду
**Оплата здійснюється в національній валюті за комерційним курсом на день оплати
***Вартість за необладнану площу

ВАРТІСТЬ 
($/кв.м),

грудень 2021

ВАРТІСТЬ 
($/кв.м),

січень 2022

ВАРТІСТЬ 
($/кв.м),

лютий 2022

ВАРТІСТЬ 
($/кв.м),

березень 2022

273 294 313 344



ВАРТІСТЬ ОРЕНДИ ДЛЯ СТЕНДІВ 0 КАТЕГОРІЇ *

ЕКСПО-ЗОНА

0 категорія майданчика

Категорія майданчика передбачає розташування 
стенду у вигляді «Острів».

ОСТРІВ — такий стенд відкритий з усіх боків.

*Від 6 м2 включені 2 запрошення для працівників стенду
**Оплата здійснюється в національній валюті за комерційним курсом на день оплати
***Вартість за необладнану площу

ВАРТІСТЬ 
($/кв.м),

грудень 2021

ВАРТІСТЬ 
($/кв.м),

січень 2022

ВАРТІСТЬ 
($/кв.м),

лютий 2022

ВАРТІСТЬ 
($/кв.м),

березень 2022

313 334 355 390



ЮЛІЯ КУШКА
Head of

development department
RAU 

j.kushka@rau.ua
тел.: +38 067 223 07 30

Місце проведення: НСК «Олімпійський», вул. Велика Васильківська, 55

Більше інформації про виставку на сайті
RAU.UA

АННА КУПРІЄНКО
Development

Manager
RAU 

a.kupriienko@rau.ua
тел.: +38 063 566 75 93

ЗМІЦНЮЄМО РЕПУТАЦІЮ РІТЕЙЛА РАЗОМ!

RETAIL ASSOCIATION OF UKRAINE EXPO 2022!
ЧЕКАЄМО ВАС В ЧИСЛІ УЧАСНИКІВ ТА ПАРТНЕРІВ


